Cortenstaal
Rubuuste
schoonheid

Stedelijk Groen nodigt U uit
tot creativiteit

Cortenstaal wordt veel door
kunstenaars gebruikt en is
de nr.1 onder de weervaste
staalsoorten. Ten gevolge
van het hoge fosforgehalte
vormt zich door middel
van het oxidatieproces een
goedhechtende en dichte
beschermingslaag die verdere
corrosie tegengaat. Deze
natuurlijke beschermingslaag
is door zijn roestbruine
patina het kenmerk van dit
materiaal.
De Duitse term Edelrost
laat zich moeilijk vertalen
maar geeft wel op de juiste
manier de schoonheid van
Cortenstaal weer.
Boombakken, boomroosters,
kantopsluitingen, verticale
grondkeringen;
een
kleine greep uit de vrijwel
onbeperkte mogelijkheden.
Naast standaardmaten is
Stedelijk Groen bv in staat
uw maatwerkprojecten uit te
voeren.
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Cortenstalen boombakken Verticale grondkeringen
Cortenstaal is uitermate geschikt voor het
vervaardigen van boombakken met een
uitdagend “anders dan anders” uiterlijk.
Het heeft een veel langere levensduur
dan gewoon onbehandeld metaal en is
bijvoorbeeld ook toe te passen in vaste
boomplateaus. Allerhande bewerkingen
zijn mogelijk waardoor steeds weer andere
effecten kunnen worden bereikt. (ook bv
door er iets anders dan een boom in te
planten)

Reliëf en niveauverschillen in een tuin of
plantsoen geven het geheel een totaal andere dimensie. De harde en taaie staalsoort
cortenstaal is uitermate geschikt zich te
weren tegen de optredende gronddruk en
biedt tevens een warme en luxe uitstraling.
Het omzetten van de randen verschaft, naast
constructieve voordelen, de grondkering
een robuster uiterlijk.

Kantopsluitingen

Cortenstalen boomroosters

Ook voor het opsluiten van bestrating kan
middels cortenstalen kantopsluitingen een
zeer esthetisch beeld verkregen worden.
De warme uitstraling van cortenstaal geeft
bestrating een luxueus aanzien. Kantopsluitingen kunnen in diverse diktes, hoogtes en
lengtes, afhankelijk van uw project, aangeleverd worden.

Een strakke invulling van de boomspiegel
kan middels het plaatsen van een boomrooster verkregen worden. Door middel van
watersnijtechniek, waarbij onder krachtige
waterdruk het staal gesneden wordt, kan
ieder gewenst ontwerp braamloos gerealiseerd worden. Onderstaande foto geeft het
eindresultaat weer en behoeft naar ons inzien geen nadere toelichting!

